
Deklaracja dostępności 
 

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny 

dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i 

intuicyjną interakcję z serwisem. 

  

Deklaracja dostępności 

 

Przedszkole nr 5 w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 

5 w Hajnówce 

 

Daty publikacji i aktualizacji 
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-02-17 

 

Status pod względem zgodności 
Strona internetowa www.zspdobra.edu.pl jest częściowo zgodna w zakresie dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych (Ustawa z 

dnia 4 kwietnia 2019 r.). 

Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 

Dokładamy starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. 

 

Data i metoda przygotowania oświadczenia 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika 

Przedszkola nr 5 w Hajnówce. 

 

Ułatwienia na stronie internetowej 

 serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby 

niedowidzące i niesłyszące zastosowano prawidłowy kontrast, 

 konsekwentna nawigacja - spójna i logiczna, 

 tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój 

własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec, 

 nagłówki prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach, 

 linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie, 

 wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i 

czytelny, 

 na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów 

tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Staramy się sukcesywnie eliminować 

wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z 

dostępnością. 

  

http://www.przedszkole5.hajnowka.pl/
http://www.przedszkole5.hajnowka.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 

85 682 29 99 lub drogą elektroniczną: przedszkole5@o2.pl . Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 

dostępności. 

 

Dostępność architektoniczna: 

 

Budynek A przy ul. M. Reja 2 

 Do głównego wejścia przedszkola można się dostać z ulicy M. Reja przez dwie furtki, 

 Do wejścia można przejść z parkingu, 

 Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola, 

 W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, 

 W budynku na parterze znajduje się hol połączony z korytarzem, z którego klatka 

schodowa prowadzi na górny hol piętra I. Z korytarza na parterze i I piętrze można 

przejść na drugą klatkę schodową znajdującą się w szczycie budynku, 

 Budynek nie posiada wind osobowych, 

 W budynku nie ma  tłumacza języka migowego. 

 

Budynek B przy ul. Armii Krajowej 

 Do głównego wejścia przedszkola można się dostać z ulicy Armii Krajowej przez 

dwie furtki, 

 Do wejścia można przejść z parkingu, 

 Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola 

 Główne wejście posiada platformę przychodową dla osób niepełnosprawnych, 

 W budynku na parterze znajduje się hol, z którego klatka schodowa prowadzi na 

górny korytarz piętra I.  

 W szczycie budynku znajduje się klatka schodowa gospodarcza, 

 Budynek nie posiada wind osobowych, 

 W budynku nie ma  tłumacza języka migowego. 

 

 

Dyrektor Przedszkola 

Małgorzata Saadoon 

 


